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A Sárkányvár alatti katakombákat tartják a Birodalom legveszélyesebb helyének. Csak a legnagyobb tolvajok tudnak 
észrevétlenül besurranni, és lopni a sárkánytól úgy, hogy utána még el is mesélhessék a menekülésük történetét. Ezek után 
nyilvánvaló, hogy te és tolvajtársaid azon fogtok egymással versenyezni, hogy melyiketek is tudja mindezt végrehajtani. 
 

Utad során szövetségeseket toborozhatsz és extra zsákmányra tehetsz szert. Ám vigyázz, egy elhibázott lépés, és: Clank! A 
figyelmetlenséged által keltett zaj felkelti a sárkány figyelmét, akinek ráadásul minden egyes ellopott ereklyével egyre inkább 
növekszik a dühe. Jobban jársz, ha a tolvaj cimboráid hangosabbak lesznek nálad, így esetleg elkerülheted a mélyben élőt... 
 

JÁTÉKTARTOZÉKOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  43 tartalékkártya 10 lapból álló kezdőpakli (4×) 100 kártyából álló 
  15 Mercenary (zsoldos), mind a 4 pakli tartalma: kazamatapakli 
 kétoldalas játéktábla 15 Explore (felfedezés), 6 Burgle (betörés), 2 Stumble  
  12 Secret Tome (rejtélyes kódex) (botlás), 1 Sidestep (elkerülés), 
  és 1 Goblin 1 Scramble (négykézlábazás) 
 

 
 24  fekete sárkánykocka 
 
 7 ereklye 11 nagyobb titok 18 kisebb titok   
 
 
 120 Clank! kocka sárkányjelölő 
 mind a 4 színben 30-30 
 

 2 mesterkulcs 2 hátizsák 3 korona 
 
 
 
 
 

 3 majomszobor 4 mesterjelző arany 4 játékos figura 
sárkányzsák 
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JÁTÉK  ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

 
Minden játékos válasszon magának egy színt (piros, sárga, 
zöld, vagy kék), és vegye el a színéhez tartozó 30 Clank! 
kockáját, melyeket tegye maga elé, így alakítva ki a saját Clank!  
kockakészletét. 
 

Minden játékos vegye el a színéhez tartozó játékos figuráját, 
és egyet a 10 lapból álló kezdőpakliból is, ami a következő 
kártyákból áll: 6 „Burgle” 2 „Stumble” 1 „Sidestep” és 1 
„Scramble”. 
 
 

Helyezd el a jelzőket a játéktáblán az alábbiak szerint: 
 

Tedd a 7 ereklyét (5-30-as értékekben) képpel 
felfelé a játéktábla megfelelő számokkal jelölt 
mezőire. 
 

Amennyiben 4-nél kevesebb játékos játszik, 
akkor előtte keverd meg képpel lefelé az 
ereklyéket, majd néhányat véletlenszerűen 
tegyél vissza közülük a játék dobozába: 
 

 3 játékos esetén 1 ereklyét, 
 

 2 játékos esetén 2 ereklyét. 
 

Keverd össze képpel lefelé a nagyobb titkokat, 
majd tegyél 1-1 darabot minden  (nagy kérdőjellel 
megjelölt) nagyobb titok mezőre, továbbra is 
képpel lefelé. 
 

Ki fog maradni néhány nagyobb titok jelző. Ezeket (anélkül, hogy megnéznétek) 
tedd vissza a játék dobozába. 

 

Keverd össze képpel lefelé a kisebb titkokat, 
majd tegyél 2-2 darabot minden  (kis kérdőjellel 
megjelölt) kisebb titok mezőre, továbbra is 
képpel lefelé. 
 
Tedd a piaci pultra az összes piaci tárgyat: 
 

2 mesterkulcs 
 
 
 

2 hátizsák 
 
 
 

3 korona (10, 9 és 8-as értékben) 

 
Tedd a 3 majomszobrot a majomoltár termének 
mezőire. 

 
Készíts a játéktábla bal felső sarka közelébe 
annyi mesterjelzőt, ahány játékos van. 

 
Tedd az (1-es és 5-ös értékű) aranyjelzőket egy kupacba a 
játéktábla mellé, egy közös készletet - a bankot - létrehozva 
ezzel. 
 
Tedd a fekete sárkányjelölőt a dühsáv alábbi mezőjére: 
 

 4 játékos esetén tedd a legelső mezőre, 
 

 3 játékos esetén tedd a 2. mezőre, 
 

 2 játékos esetén tedd a 3. mezőre. 
 
 
Tedd mind a 24 fekete sárkánykockát a sárkányzsákba, és 
készítsd a zsákot a játéktábla mellé. 
 
 

Tedd a „Goblin” szörnykártyát, valamint a „Mercenary” 
„Explore” és „Secret Tome tartalékkártyák kupacait egymás 
mellé a játéktábla közelébe, létrehozva így a tartalékot. 
 
 
Keverd meg képpel lefelé a kazamatapaklit, 
majd csapd fel az első 6 lapot az asztalra, 
létrehozva ezzel a kazamatasort. 
 

Ha bármelyik felcsapott kártyán látsz egy 
sárkányszimbólumot, azt keverd vissza a pakliba, 
és mindaddig csapj fel helyette egy-egy új lapot, 
amíg a kazamatasor egyik kezdő kártyája sem 
tartalmaz sárkányszimbólumot. 
 

Hagyj helyet a kazamatasor mellett a dobott 
lapoknak is. 
 
 
Minden játékos tegye a saját figuráját a játéktábla bal felső 
sarkánál található kazamata bejárathoz, majd keverje meg 
képpel lefelé a saját 10 lapos kezdőpakliját, és húzza fel 
belőle az első 5 lapját. 

 
A legcsendesebb játékos kezdi a játékot (de választhattok 
véletlenszerűen is valakit magatok közül). A játékosok az 
óramutató járásával megegyező irányba követik egymást. 
 

A kezdő játékos tegye 3 Clank! kockáját a játéktábla Clank! 
kockaterületére. A 2. játékos 2 Clank! kockája kerül ide, a 3. 
játékos 1 Clank! kockája, míg a 4. játékosnak egyenlőre nem 
kell ide tennie egy kockáját sem. 
 
 

A következő oldalon lévő ábra a játéktábla „első” oldalát 
ábrázolja, melyet az első pár játék során ajánlunk. Egy 
teljesen más kazamata vár rátok a tábla másik oldalán! 
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Tehát, szeretnél tolvaj lenni? 
 

A Clank! egy pakliépítő játék. Minden játékos saját paklival rendelkezik, amelyet folyamatosan fejlesztgetni, „építeni” fog  a játék során. 
 

Minden saját körödet 5 lappal a kezedben fogod elkezdeni, amelyeket bármilyen sorrendben kijátszhatsz. A legtöbb kártya valamilyen 
erőforrást fog generálni neked, amelyek 3 különböző típusba sorolhatók: 
 
 

 TAPASZTALATPONT - melyek segítségével új kártyákkal bővítheted a paklidat, 
 
 
 
 KARD - melyekkel a kazamatát benépesítő szörnyekkel tudsz megküzdeni, és 
 
 

 
 CSIZMA - melyek segítségével mozogni tudsz a játéktáblán. 
 
 
Minden alkalommal, amikor eldobsz egy kártyát a kezedből, tedd azt képpel fölfele a dobott lapjaid közé. Bármilyen esetben, amikor kártyát 
kellene húznod, de a húzópaklidban már nincsenek lapok, keverd össze képpel lefelé a dobópaklidat, egy új húzópaklit képezve a lapjaiból. 
Minden egyes keverésnél az újonnan szerzett kártyáid segítségével a paklid egyre nagyobb és egyre erősebb lesz. 
 

Minden játékos ugyanazzal a 10 kártyával kezdi a játékot, de a játék során majd különböző kártyákra fognak szert tenni. Mivel a kártyák 
különféle dolgokat tudnak csinálni, így minden játékos paklija (és ezzel a saját stratégiája) a játék előrehaladtával egyre inkább eltérővé fog válni. 
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1. lépés:   LÉGY  TISZTÁBAN  A  CÉLODDAL! 
 

Ennek a tolvaj vetélkedésnek teljesen egyértelmű a célja: mindenkinek be kell hatolnia a kazamatába, és el kell onnan lopnia 
egy ereklyét. Az élve való kijutás technikailag választható opció csupán, bár kétség kívül mérhetetlenül előnyösebb a számodra. 

 
A játék során tehát két célod is lesz: 
 

 Megszerezni a kazamata mélyéről egy ereklyét, és elmenekülni a sárkány elől azáltal, hogy sikeresen visszatérsz a kezdőhelyre. 
 

Általában egyetlen ereklyét cipelhetsz csak magaddal, és amit 
már felvettél, az nálad is marad. Válassz hát megfontoltan! 

 
 Szerezz elegendő győzelmi pontot az általad ellopott ereklyével és egyéb más zsákmányaiddal, hogy legyőzd ellenfeleidet, és elnyerd a 

Birodalom Legnagyobb Tolvaja hangzatos címet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ez az ereklye nem ér valami sok pontot, de Ez az ereklye jó sok pontot ér, de a hozzá  
 legalább könnyű eljutni hozzá. Próbálj meg vezető út hosszú és veszélyes. Győződj meg 
 minél több egyéb zsákmányt szerezni, hogy róla, hogy még el is tudsz vele menekülni a 
 lépést tudj tartani a riválisaiddal! kazamatából, miután megszerezted! 
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2. lépés:  DOLGOZZ  KI  RAVASZ  TERVEKET! 
 

Lopni a sárkánytól messze nem a legegyszerűbb feladat. Egyszerre kell a romos kazamata járatai közt navigálnod, foglalkoznod 
a mindenfelé kóborló szörnyekkel, és közben értékes kincseket is szerezned. 

 

Amikor rajtad a sor, a kártyáid által generált erőforrásokat - tapasztalatpont, kard és csizma - használhatod fel arra, hogy az alábbi akciók 
bármelyikét végrehajtsd. Bármelyik akciót bármennyiszer végrehajthatod, amíg a rendelkezésedre álló erőforrások elegendőek rá. Várhatsz az 
akcióid végrehajtásával, amíg kijátszod az összes kártyádat, illetve végrehajthatsz akciókat két kártya kijátszása közben is, ha úgy szeretnéd. 
 

Új kártya szerzése a paklidba 
 

Elkölthetsz tapasztalatpontokat, hogy kék zászlóval jelölt kártyákat 
szerezz a kazamatasorból (amely folyamatosan változik a játék 
során), vagy sárga zászlóval jelölt kártyákat szerezz a tartalékból 
(amely változatlan minden játéknál). 
 

A kártya jobb alsó sarkában feltüntetett mennyiségű 
tapasztalatpontot kell elköltened. Ez után az új kártyát 
tedd a dobott lapjaid közé. Immár a paklid része. 
 

Tárgy használata 
 

A tárgyak a kazamatasorban lila zászlóval jelölt kártyák. 
 

Egy tárgyat tapasztalatpontért cserébe tudsz használni, de nem 
válik a paklid részévé. Ehelyett amint végrehajtottad a tárgy 
kártyáján leírt HASZNÁLAT (USE) utáni utasítást, dobd el a kártyáját 
a kazamatapakli melletti dobott kazamatalapok közé. 
 

Egy tárgy tapasztalatpont költsége a jobb alsó sarkában szerepel. 
 

Harc a szörnyekkel 
 

A szörnyek a piros zászlóval megjelölt kártyák. A tapasztalatponttal 
való szörnyszerzés helyett, a kardok kijátszásával harcolhatsz velük. 
 

Egy szörny legyőzéséhez szükséges számú kard a 
kártya jobb alsó sarkában szerepel. 
 

Ha egy kazamatasoron lévő szörnyet győzöl le, akkor megkapod a 
LEGYŐZÉS (DEFEAT) szó után álló jutalmat. Ezután a kártya a 
kazamatapakli melletti dobott lapok közé kerül (tehát nem a saját 
dobópaklidba). 
 

Harcolhatsz a tartalékkártyák közt lévő goblinnal is. Ezt a lapot nem 
kell eldobnod miután legyőzted: bárki a játék során több alkalom-
mal is legyőzheti őt, megszerezve többször a jutalmát. 
 
 

Vásárlás a piacról 
 

A piaci pultot több mezőről is el lehet érni, ahol a 
kereskedők kiszolgálhatják a kazamata felfedezőit. 
Ha egy piac mezőn vagy, vásárolhatsz valamit. 
 

A piacon található minden tárgy ára egységesen 7 
arany. Minden megvásárolt tárgyat magad elé kell 
tenned, képpel felfelé. 
 

A piaci tárgyakat a szabálykönyv végén ismertetjük. 

 

Mozgás a járatokon keresztül 
 

A csizmák segítségével közlekedhetsz a kazamata járatain 
keresztül. Minden csizma segítségével 1-1 újabb terembe 
mozoghatsz 1-1 őket összekötő járaton át. 
 

Néhány járatra speciális szabály vonatkozik: 
 

 A lábnyomszimbólummal megjelölt járaton keresztül 
való mozgáshoz 2 csizma kell, 1 helyett. 

 

 A szörnyszimbólummal megjelölt járaton keresztül való 
mozgáskor annyit sérülsz, ahány szörny szimbólumot 
tartalmaz. Minden egyes sérülés 1-1 kijátszott kardért 
semlegesíthető (de nem kötelező kardot használnod 
ahhoz, hogy átmehess rajta). 

 

 A lakatszimbólumos járatokat csak akkor használhatod, 
ha van nálad egy piacról beszerezhető mesterkulcs. 

 

 A nyíl alakú járatokon keresztül csak a nyíl irányába tudsz 
keresztülmenni - ellenkező irányból általában nem. 

 

Amint egy terembe lépsz, elveheted az egyik ott lévő jelzőt 
(nagyobb titok, kisebb titok, majomszobor, vagy ereklye). Ha így 
tettél, fektesd képpel felfelé a jelzőt magad elé. 
 

 Amikor egy ereklyét veszel magadhoz, léptesd a sárkányjelölőt 
egy mezővel előrébb a dühsávon (ha még lehet). 

 

  Egy belépéssel csak egy jelzőt vehetsz el a teremből. Ha ott 
több jelző is van, ki kell lépned a teremből, majd újra be kell oda 
mozognod, hogy elvehess egy újabb jelzőt. 

 

 Általában nem vehetsz el ereklyét, ha már van nálad egy. 
 

 Nem muszáj felvenned a teremben lévő jelzőt, ha nem akarod. 
Otthagyhatsz egy kevésbé értékes ereklyét, ha egy távolabb 
lévő értékesebbet akarsz inkább megszerezni. 

 

 Amikor elveszel egy kisebb- vagy nagyobb titokjelzőt, fedd fel 
azt azonnal. A kisebb- és nagyobb titkok ismertetését szintén a 
szabálykönyv végén találod meg. 

 

Bármikor, amikor egy kristálybarlangba lépsz, 
kimerülsz a kazamata járataiban való hosszú 
bolyongástól, és ebben a körödben már nem 
használhatsz további csizmákat. 
 

Teleportálással ugyan még tovább tudsz 
mozogni (lásd a mesterfogások ismerteté-
sénél), de csizmát már nem használhatsz, csak 
a következő körödben. 6 
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A kártyáknak gyakran az alábbi 2 hatása lehet még: 
 

Arany szerzése 
 

Ha aranyat szerzel, azt vedd el a bankból és tedd magad elé. 
A játék végén annyi győzelmi pontot kapsz, ahány arany van 
nálad, de játék közben is költhetsz belőle (például egy piaci 
tárgy megvásárlása során). 

 

Clank! 
 

Néhány kártya hatására zajt fogsz csapni, azaz Clank! kockákat 
kapsz. Amikor ez történik, tedd a jelölt számú Clank! kockádat a 
saját készletedből a játéktábla közös Clank! mezőjére. 
 

Néhány nagyon ravasz kártya hatására olyan csendes leszel, hogy 
Clank! kockákat veszíthetsz. Minden negatív Clank! után távolítsd 
el 1-1 Clank! kockádat a játéktábláról, és tedd vissza azokat a saját 
készletedbe. Ha nincs a táblán elegendő Clank! kockád, akkor 
ebben a körben egy későbbi Clank! hibádat csökkentheted (a 
következő körre viszont nem vihető át ez a Clank! csökkentés). 

 
 

Miután kijátszottad a kezedben lévő összes kártyádat, és elköltötted azokat a rajtuk lévő erőforrásokat, amiket el szerettél volna, a köröd 
véget ér. Dobd el az összes most kijátszott kártyádat a saját dobópaklidba, és húzz helyettük 5 új lapot, hogy felkészülhess a következő 
körödre. Bármelyik fel nem használt tapasztalatpont, kard, vagy csizma elvész a köröd végén, szóval így számolj velük! 
 

A zöld játékos a saját körében az alábbi kártyákat játszotta ki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A zöld játékos által elsőként kijátszott kártyáján a „+1 Clank!” felirat olvasható, 
ami miatt 1 Clank! kockáját kellene a játéktáblára tennie. A másodiknak 
kijátszott „Move Silently” kártyáján azonban „-2 Clank!” szerepel, így 1 Clank! 
kockáját még el is vehetné a játéktábláról. Mivel ott nincs még kockája, az 1 
Clank! veszteség elvész számára a köre végén. 
 

Összesen 2 csizmát játszott ki, azaz akár 2 járaton is keresztül tudna mozogni. 
Mivel az első mozgásával egy kristálybarlangba lép, ebben a körében több 
csizmát nem játszhat ki (azaz tovább már nem mozoghat), így 1 csizma elvész a 
számára. 
 

A kijátszott 2 kardja segítségével legyőzi a kazamatasorban fekvő orkot, 
megkapja a legyőzéséért járó jutalmat (3 arany), majd az ork kártyáját eldobja a 
közös kazamata dobópakliba. 
 

A kijátszott 3 tapasztalatpontját arra használja fel, hogy megvásárolja a 
kazamatasorban fekvő kobold kereskedő kártyáját, melyet képpel felfelé a saját 
dobópaklijának tetejére tesz. Fontos! A kobold által biztosított jutalmat most 
még nem kapja meg (hiszen most szerezte ezt a lapot), csak amikor majd 
belekeveri a paklijába, felhúzza és kijátssza azt a kezéből. 
 

Miután kijátszotta az összes kártyáját a kezéből, és sikeresen elhasználta 
majdnem az összes kijátszott erőforrását, a zöld játékos befejezi a körét. 7 
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3. lépés:  FIGYELJ  JÓL  A  JELEKRE! 
 

Az Őrsárkányok királynője Nictotraxian - akit mi csak Nikinek becézünk - nem túl boldog a fészkében kóválygó sok sunyi alak 
láttán, akik ráadásul összeszedik, és szó nélkül elviszik a nagy nehezen összekuporgatott kincseit. 
 

Minden játékos köre végén, ha a 6 kártyából álló kazamatasorból bármennyi kártya is hiányzik, csapj fel az üres helyekre új 
kártyákat a kazamatapakliból. Ha bármelyik újonnan felcsapott kártyán egy sárkányszimbólum látható, a sárkány támadni fog! 
(Függetlenül attól, hogy hány sárkányszimbólum került felcsapásra, a sárkány csupán egyszer támad.) 
 

A sárkány támadásához tedd a játéktábla Clank! mezőjén lévő összes Clank! kockát a sárkányzsákba, és jól rázd össze őket a 
már zsákban lévő fekete kockákkal együtt. Ezután húzz a zsákból annyi kockát, amennyit a dühsáv azon mezője mutat, ahol a 
sárkányjelölő épp áll. Minden kihúzott fekete kockát tegyél vissza a dobozba (ezek már nem kerülnek többet elő), viszont a 
 

kihúzott színes kockák 1-1 sebzést okoznak a tulajdonosuknak. A ki nem húzott kockákat hagyd továbbra is a zsákba - jó helyük lesz ott, amikor 
legközelebb megint húzni kell majd. Aki nagyobb zajt keltett (azaz akinek több Clank! kockája került a játéktáblára és onnan a sárkányzsákba), 
azt nagyobb eséllyel veszi észre a sárkány, és nagyobb eséllyel támadja meg. A zajszinted kontrollálása a túlélésed kulcsát jelentheti! 
 

A sárkány dühe folyamatosan növekszik a játék során. Minden alkalommal, amikor egy ereklyét vesztek fel a kazamatából, vagy felfedtek egy 
sárkánytojás jelzőt (kisebb titok), a sárkányjelölőt egy mezővel előbbre kell léptetni a dühsávon. Emiatt sárkánytámadáskor egyre több kockát 
kell majd kihúznod a sárkányzsákból, így a játék egyre halálosabbá válik. Óvatosan lépkedjetek hát! 

 
A sárga játékos köre végén már csak 3 kártya maradt a kazamatasorban, így 3 új lapot kell felcsapnia az üres helyekre a kazamatapakliból. Két 
újonnan felcsapott kártyán is látható sárkányszimbólum, ami kiváltja a sárkány támadását. 
 

Minden kocka, mely a játéktábla Clank! mezőjén található, bekerül a sárkányzsákba. A sárkányjelölő jelenleg a dühsáv ötödik mezőjén áll, így 4 
kockát kell a zsákból kihúzni. Az első kocka fekete: mehet vissza a dobozba, nem okoz sebzést. A második kocka zöld, így a zöld játékos tolvaja 1 
sebzést szenved el. Az utolsó két kocka viszont sárga, azaz sárga játékos tolvaja 2 sebzés boldog tulajdonosa lett. 
 

 

4. lépés:  GONDOLJ  IDŐBEN  A  MENEKÜLÉSRE  IS! 
 

Egy kazamatába való leereszkedés nem minden veszélytől mentes. Egy mestertolvajnak oda kell figyelnie az aktuális fizikai 
állapotára, hogy maximalizálni tudja mind a profitot, mind a túlélési esélyét. Ne feledd, az aranyak elköltésének két legfőbb 
akadálya: ha a kazamata fosztogatása közben csődbe mész, illetve ha időközben meghalsz. 

 

Minden játékos tolvajának egészségi állapotát a játéktábla alján lévő életpontsávokon lehet nyomon követni. Amikor a tolvajod sebződik, a 
sebzés nagyságával megegyező számú Clank! kockádat kell elhelyezned a saját életpontsávod mezőin, balról jobbra töltve fel azokat. 
 

 Ha a sérülés egy sárkánytámadás eredménye,  használd a sárkányzsákból kihúzott kockákat. 
 

 Ha a sérülés amiatt következett be, mert egy szörnyszimbólummal jelölt járaton keresztül mozogtál, és nem használtál fel kardot, akkor a 
saját készletedben lévő egyik kockát tedd ide. Nem választhatod a sérülésszerzés ezen módját, ha emiatt az életpontsávod betelne. 

 

Néhány hatás begyógyíthatja a sérüléseidet. Minden egyes szívszimbólum után vedd vissza 1-1 kockádat az életpontsávodról, és tedd 
őket a saját készleted kockái közé. Később újra felhasználhatod majd őket, ha a kártyáid Clank!-et adnak. 
 

Amikor az életpontsávod teljesen betelik, a tolvajod elájul. Az, hogy mi történik 
vele ezek után, attól függ, mennyire voltál eddig sikeres: 
 

 Ha megszereztél egy ereklyét, és már feljöttél a kazamata mélyebb régiójából, 
akkor a helybéliek megmentenek, és így megkaphatod azokat a győzelmi 
pontokat, amiket eddig kiérdemeltél. 

 

 Ha még nem szereztél egyetlen ereklyét sem, illetve, ha a tolvajod a kazamata 
mélyebb régiójában tartózkodott, amikor elájult, menthetetlenül odavész. 
Elveszíted a mestertolvaj címért folytatott versenyt, ami - valljuk be - a 
tolvajod számára talán a legkisebb gond annak fényében, hogy egy dühös 
sárkány vacsorájaként kénytelen befejezni pályafutását. 

 

Miután megkaparintottál egy ereklyét, még meg is kell találnod a 
kazamatából kivezető utat. Ha sikerül egészen visszajutnod a 
kezdőmezőre, mielőtt a tolvajod elájulna, kapsz egy mesterjelzőt, 
ami 20 pontot ér a játék végén. 
 

Soha ne feledd el, ha még egyetlen ereklye sincs nálad, nem hagyhatod el a 
kazamatát, és nem lesz egyetlen helybéli sem, aki megmentene! 8 

kazamata 
mélyebb 
régiója 
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5. lépés:  MINDEN   JÓ,  HA  A  VÉGE  JÓ! 
 

A megfelelő időzítés kulcsfontosságú ebben a versenyben - ha elkap a sárkány az sokkal rosszabb, mintha a hatóság csípne 
fülön. De mint bármelyik rablásban, nincs abban semmi rossz, ha keresztbe teszel riválisaidnak, miután sikeresen elmenekültél. 
 

Miután egy játékos elhagyja a kazamatát, vagy a tolvaja elájul, már nem lesznek normál játékkörei, és nem tesz további Clank! kockákat a 
játéktábla Clank! mezőjére sem. Ha a sárkányzsákból az ő kockája kerül kihúzásra, azt fekete kockaként kell kezelni, azaz nem okoz senkinek 
sem sebzést (és ezt is vissza lehet már tenni a játék dobozába). 
 
 
 
 

 
A fentieken túlmenően, a legelső játékos figurája, aki sikeresen kijut a kazamatából, vagy aki elájul, a visszaszámlálás-sáv baloldali első 
mezőjére kerül (a kazamata bejáratához legközelebbi mezőre). Ettől kezdve az a játékos, akinek a figurája a visszaszámlálás-sávon tartózkodik, 
a normál köre helyett egy mezőt előre lépteti a figuráját a sávon, majd végrehajtja annak következményeit. (Azon további játékosok, akiknek a 
tolvaja ezután hagyja el a kazamatát, vagy ezután ájul el, semmit nem tesznek a körükben, azaz csak egy figura lehet a visszaszámlálás-sávon.) 
A visszaszámlálás-sáv mezőinek hatásai: 
 

 A 2-4. mező azonnali sárkánytámadást okoz, annyi extra kocka húzásával, ahány    jel a mezőn látható.  
 

 Az utolsó (5.) mezőre lépve a sárkány dühöngése miatt azonnal elájul az összes figura, aki még a kazamatában tartózkodik. 
 

Miután minden játékos tolvaja visszatért a kazamatából, vagy elájult, a játék véget ér. Minden játékos, akinek a tolvaja elhagyta a kazamatát 
(vagy legalább a kazamata mélyebb régióját, hogy a helybéliek meg tudják őt menteni), összegezheti a megszerzett pontjait az alábbiak szerint: 

 
a megszerzett ereklye (vagy ereklyék - hátizsák esetén) értéke, 
 
 
plusz bármilyen másik jelzőn található pontszám, 
 
 
 
plusz a megszerzett arany mennyisége,  
 

 
plusz a megszerzett, pontot adó kazamatakártyák összpontszáma (a kártyák jobb felső sarkában feltüntetett számok). 
 
 

A legtöbb győzelmi pontot elért tolvaj nyeri meg a játékot, ő lesz a Birodalom Legnagyobb Tolvaja cím boldog birtokosa. Döntetlen esetén az 
nyer közülük, aki értékesebb ereklyét zsákmányolt a kazamatából. 
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TOVÁBBI  MESTERFOGÁSOK - TRÜKKÖS MANŐVEREK 
 

Soha ne félj a szakma újabb trükkjeit elsajátítani - soha nem tudhatod, mikor menti meg egyikük az életedet. 

 
MEGSZEREZNI (ACQUIRE): ezen 
kártyautasításokat csak egy alka-
lommal kell végrehajtanod, amikor 
a lapot megszerezted a kazamata-
sorról (nem pedig akkor, amikor 
kijátszod a kezedből). 
 

MEGÉRKEZIK (ARRIVED): ezen 
kártyautasításokat akkor kell vég-
rehajtani, amikor a lap felcsapásra 
került a kazamatasorra, még az 
esetleges sárkánytámadás előtt. 
 

VESZÉLY (DANGER): minden ilyen 
tulajdonságú kártya után, amely a 
kazamatasoron van, +1 extra kockát 
kell húzni sárkánytámadáskor. 
 

DOBNI (DISCARD): néhány kártya arra utasít, hogy dobj el egy 
kezedben lévő lapot. Csak olyan kártyát tudsz eldobni, amit még nem 
játszottál ki. Az eldobott kártyának semmilyen hatása nem lesz, így 
kiválóan alkalmas lehet a Clank!-et adó kártyáid eldobására. Az 
eldobás feltételű kártyád jutalmát csak akkor kaphatod meg, ha 
ténylegesen el is dobtál egy másik lapot. 
 

Például a „Sleight of Hand” kártya szövege így szól: “Discard a card to draw two 
cards.” (dobj el egy kártyát, hogy húzhass két kártyát). Ha nincs kártya a 
kezedben, amit eldobhatnál, nem húzhatsz 2 lapot. 
 
Gyógyforrás: amikor a tolvajod belép egy olyan 
terembe, ahol egy gyógyforrás található, 1 sérülését 
begyógyíthatod. 
 
Piac: a játéktábla másik oldalán lévő piac nem a kazamata közepén 
lévő mezők csoportja, hanem a kazamatában sokfelé utazó 
kereskedőkkel találkozhatsz. 
 
Kártyák kijátszásának sorrendje: néhány kártyának olyan hatása 
van, amely nálad levő, vagy a körödben végrehajtandó dolgoktól 
függenek. Ezeket a hatásokat megkapod a kártyáid kijátszásának 
sorrendjétől függetlenül. 
 

Például a „Rebel Scout” kártya hatása így szól: „If you have another companion in 
your play area, draw a card” (ha van egy másik társad a játékterületeden, húzz 
egy kártyát). Akár a „Rebel Scout” kártya kijátszása előtt, akár utána játszottál ki 
egy társ kártyát, húzhatsz egy lapot. 
 

A „Mountain King” kártya hatása így szól: „If you have a crown, +     and +    ” 
(ha van nálad egy korona, akkor +1 kardot és +1 csizmát kapsz). Ha kijátszod ezt a 
kártyát, majd a körödben veszel egy koronát a piacon, megkapod a jutalmaidat 
érte. 
 

A „Swagger” kártya hatása így szól: „For each Clank! you make this turn, +     ” 
(minden Clank! után, amit ebben a körben szereztél, kapsz egy tapasztalatpontot). 
A tapasztalatpontot akkor is megkapod, ha ebben a körödben a bénázásod miatt 
a Clank! kockát a kártya kijátszása előtt szerezted. 
 

 
Játékterület: amikor kijátszol egy kártyát, azt képpel felfele az 
előtted lévő játékterületedre fekteted. Ez segít neked nyomon 
követni, hogy milyen kártyákat játszottál már ki a körödben. Ne 
felejtsd el, hogy ha meg kell keverned a paklidat, az éppen kijátszott 
(még a játékterületeden lévő)  kártyáidat nem keverheted bele. 
 
Tartalék:  a tartalékban lévő „Mercenary” „Explore” és „Secret Tome” 
kártyák száma korlátozott. A tartalékból elfogyhatnak ezek a lapok, 
ha a játékosok már mindet megszerezték. 
 
Clank! elfogyása: ha kifogynak a saját készletedből a Clank! kockáid, 
nem dönthetsz úgy, hogy bevállalod a sérülést egy szörnyszimbó-
lumos járaton keresztül mozogva. Viszont arra sem lehet téged 
kényszeríteni, hogy tegyél a játéktáblára egy vagy több Clank! kockát 
- ingyen elcsendesedsz. (Legalábbis amíg nem kapsz vissza kockát 
egy gyógyulás miatt. Ami ingyenes, az soha nem tart örökké.) 
 
Teleport: a teleportálás egy olyan speciális mozgásforma, amivel 
egyik teremből egy tetszőleges másik terembe mozoghatsz. A 
teleportálással nem kell megküzdened a járatokban lévő szörnyekkel, 
és nem kell elköltened csizmákat sem. Bemozoghatsz egy zárral 
védett, vagy ellentétes irányú járattal megközelíthető terembe, 
ahová a normál mozgás szabályai szerint nem léphetnél. Ne feledd, 
hogy ha egy kristálybarlangba teleportálsz, nem használhatsz több 
csizmát a körödben. 
 
Szemét: néhány kártya és hatás okozhatja, hogy véglegesen eldobj 
egy kártyát. Ez véglegesen kivonja a játékból a kiválasztott kártyát, 
amit remekül használhatsz a kezdő paklid relatív gyenge kártyáinak 
eltávolítására. Amikor véglegesen eltávolítasz egy kártyát, válassz 
egyet az eldobott lapjaid kupacából, vagy a játékterületedről, és tedd 
vissza a köröd végén a játék dobozába. 
 
Körbefutó járatok: azok a járatok, melyek a kifutnak a játéktábla 
szélén, a tábla ellentétes oldalához kapcsolódnak. Ezekhez is csak 
egy csizma szükséges, mint a többi járathoz. 
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KÉSZÍTŐK 
 

Játék koncepció és design: 
Paul Dennen 
 

Művészeti igazgató, művészek, grafikus design: 
Rayph Beisner, Derek Herring, Levi Parker, Nate Storm 
 

Kártya illusztrációk: 
Rayph Beisner, Derek Herring, Ratislav Le, Raul Ramos 
 

Gyártó: 
Evan Lorentz, Tim McKnight, Caitlin Satchell 
 

További játékdesign: 
Andy Clautice, Evan Lorentz, Kevin Spak 
 

Játékfejlesztés: 
Dan Burdick, Matt Nass, Luis Scott-Vargas, Conley Woods 
 
 

Speciális köszönet: 
A félelmetes Dire Wolf Digital csapat minden tagjának, valamint 
azon barátainknak és családtagjainknak, akik elősegítették a  
CLANK! játék tesztelését! 
 
The Wizard’s Chest in Denver (wizardschest.com) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 www.direwolfdigital.com www.renegadegamestudios.com 
 www.twitter.com/direwolfdigital www.twitter.com/playrenegade 
 www.facebook.com/direwolfdigital www.facebook.com/playrgs 
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A  JELZŐK  ISMERTETÉSE 
 
 

Nagyobb titkok 
 

Nagyobb gyógyítás itala 
A körödben bármikor használva 2 sérülésedet meggyógyítja. 
(Tartsd magadnál, amíg nem használod, majd tedd vissza a jelzőt a 
játék dobozába.) 
 
Nagyobb tapasztalatpont szerzés 
A körödben bármikor használva 5 tapasztalatpontot kapsz. 
(Tartsd magadnál, amíg nem használod, majd tedd vissza a jelzőt a 
játék dobozába.) 

 
Nagyobb kincs 
Ez a jelző 5 aranynak számít. Megtarthatod a játék végéig, de akár 
el is költheted játék közben. 
 

 
Ragyogó gondolat 
Azonnal húzz a saját paklidból 3 kártyát, majd a jelzőt tedd vissza a 
játék dobozába. 
 
 
 

Kehely 
Tartsd meg ezt a jelzőt, érdemes! Ez a jelző 7 pontot ér a játék 
végén. Nem számít ereklyének. 
 
 
 
 
 

Piaci tárgyak 
 

Mesterkulcs 
Lehetővé teszi, hogy lakattal elzárt járatokon is tudj mozogni. Nem 
kell eldobnod egy lakatszimbólum után. 
(Mindezen felül ez a jelző 5 pontot ér a játék végén.) 

 
Hátizsák 
Lehetővé teszi, hogy egy második ereklyét is magaddal vihess. 
(Mindezen felül ez a jelző 5 pontot ér a játék végén.) 
 
 
Korona 
Ez a jelző a ráírt (10, 9, vagy 8) pontot éri a játék végén. Nem 
számít ereklyének. 
(Minden játékos az éppen elérhető legértékesebb koronát 
vásárolhatja meg a piacon.) 

 

Kisebb titkok 
 

Kisebb gyógyítás itala 
A körödben bármikor használva 1 sérülésedet meggyógyítja. 
(Tartsd magadnál, amíg nem használod, majd tedd vissza a jelzőt a 
játék dobozába.) 
 
Gyorsaság itala 
A körödben bármikor használva 1 csizmát kapsz. 
(Tartsd magadnál, amíg nem használod, majd tedd vissza a jelzőt a 
játék dobozába.) 

 
Erőitala 
A körödben bármikor használva 2 kardot kapsz. 
(Tartsd magadnál, amíg nem használod, majd tedd vissza a jelzőt a 
játék dobozába.) 

 
Kisebb tapasztalatpont szerzése 
A körödben bármikor használva 2 tapasztalatpontot kapsz. 
(Tartsd magadnál, amíg nem használod, majd tedd vissza a jelzőt a 
játék dobozába.) 

 
Kisebb kincs 
Ez a jelző 2 aranynak számít. Megtarthatod a játék végéig, de akár 
el is költheted játék közben. 
 
 
Mágikus forrás 
A köröd végén véglegesen eltávolíthatod a játékból az egyik 
dobópaklidban lévő, vagy a játékterületeden lévő kártyádat. Tedd 
vissza a kártyát és ezt a jelzőt a játék dobozába. 
 

 
Sárkánytojás 
Tartsd meg ezt a jelzőt - 3 pontot ér a játék végén. Nem számít 
ereklyének. Léptesd előre a sárkányjelölőt egy mezővel a dühsávon. 
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